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Fluturele 

Un băieţel a găsit coconul unui fluture. L-a luat cu el şi zilnic îl privea, poate, poate va 

surprinde momentul în care fluturaşul va ieşi la lumina zilei.  

Şi iată că ziua mult aşteptată şi-a făcut apariţia. A stat băiatul nostru ore în şir pentru a 

privi cum fluturele încerca să iasă printr-o gaură extrem de mică.  

După o vreme însă, fluturele nu a mai progresat deloc. Se pare că a făcut tot ce i-a stat în 

putinţă pentru a ieşi, dar nu a fost de ajuns. Băiatului i s-a făcut milă şi s-a decis să îi vină în 

ajutor. A luat o foarfecă şi a tăiat partea care a mai rămas din cocon. Astfel fluturele a reuşit să 

iasă cu uşurinţă.  

Dar corpul lui era umflat, iar aripile îi erau mici şi scorojite. Băiatul a continuat să 

privească nou născutul fluturaş aşteptând ca în orice moment să îşi ia zborul. Din păcate acest 

lucru nu s-a mai întâmplat. Fluturele a fost nevoit să îşi petreacă restul zilelor târându-se de ici 

colo, cu un corp umflat şi aripi scorojite. Niciodată nu a fost în stare să zboare.  

Băiatul, în bunătatea şi mila lui, nu a înţeles că acel chin de a trece prin găurică mică a 

coconului îi era vital fluturelui. Era modalitatea prin care fluidul din corp era forţat să ajungă în 

aripi pentru ca acestea să fie pregătite pentru zbor imediat ce va reuşi să se elibereze din cocon.  

MORALA   

Asemeni fluturelui, şi noi trebuie de multe ori să ne zbatem în viaţă pentru a ne câştiga 

libertatea şi a ne putea lua zborul. Oricât de greu pare a fi uneori, nu te lăsa copleşit(ă), 

focalizeză-te pe ceva pozitiv, găseşte-ţi un motiv pentru care să te lupţi în continuare şi să 

nu te dai bătut(ă).  

Roagă-te lui Dumnezeu pentru răbdare, putere și izbândă! 
 


